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  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١۴ اپريل ١۶
  

  آداب جنازه
٧  

  : شخصی که خود کشی کردهۀجناز

 شود  شود ونماز جنازه بر آن خوانده می  غسل داده می که خود کشی نموده ، به جسد آنیقبل از ھمه بايد گفت شخص

گردد ، زيرا او عصيانگر است، چون قتل نفس معصيت است نه کفر و پناه به خدا ھرگاه   مسلمانان  دفن میحظيرۀودر 

گردد، ولکن بھتر است كه امام بزرگتر و کسی که  شود، و کفن می كسى خودکشی نموده غسل و نماز بر او انجام می

خواند، تا مردم گمان نبرند که او به عمل  يان مردم دارای اھميّت و مقام باشد، به عنوان انکار و رّد بر او نماز نمیم

باشد، و امام اکبر يا سلطان يا قُضات يا والی واليت  ھر گاه نماز بر وی  راضی می) فردی که خود را کشته است(ميّت 

باشد، مطلوب و پسنديده است، ولی  که اين عمل خطا می  عمل و اعالن اينرا ترک نمودند به عنوان رّد و انکار اين

  .خوانند مسلمانان ديگر بر وی نماز می

  

  :عدم اشتراک امام در جنازه 

کند   در بسياری از اوقات ديده شده است که در برخی از مساجد  امام مسجد در خواندان جنازه  بھانه تراشی می

که من از مرده  خوانم ، در غير آن از اين   شھادتين  را گفته باشد نمازش را میۀيت کلمکند که اگر م واستدالل  می

اطالع قبلی  ندارم که  آيا شخص متذکره مسلمان بوده يا بی اعتقاد؟ تارک نماز بوده يا خير؟ ومن نميخواھم در جنازه 

  .اشتراک کنم 

  از ديد وفھم شرعی در مورد چه بايد کرد ؟

 بر ھر مسلمانی که شھادتين گفته باشد، و ارتکاب به کفر و ارتداد او معلوم نشده باشد، بايد نماز جنازه اصل بر آنست که

بنابراين اگر جنازه   را به مسجد آوردند، امام با تکيه به اين اصل و داشتن حسن ظن می تواند بر آن نماز بخواند . خواند

  .، ونبايد در نخواندن جنازه استدالل نمايد 

  :دارم   در اين بخش نکات چندی را از ديد فقھا خدمت خوانندگان تقديم میولی

  :گويند که شخص ميت اگر تارک نماز باشد  دوقول  مشھور ذيل وجود دارد  فقھا می

  :اول 

  .که  شخص متذکره منکر نماز باشد جمھور اھل  علم  شخص تارک نماز را کافر نمی دانند، مگر آن

  :دوم 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

العھد الذی بيننا و بينھم الصالة فمن ترکھا فقد «:  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ۀلم با استناد به اين فرمودعده ای از اھل ع

ابن ماجه . »شود نماز است، ھر کس آنرا ترک کند کافر می) کفار و مشرکين( بين ما و آنھا ۀمشخص«: يعنی. »کفر

)١٠٧٩.(  

  .  منکر آن  ھم نباشدتارک نماز را کافر می دانند، ولو که شخص متذکره

که کدام قول ارجح تر است، از باب احتياط و خروج از اختالف و برائت جستن از اين عمل؛ نبايد بر  اما جدا از اين

  :  منافقين ۀ تارک نماز، نماز جنازه خواند، به دليل فرموده هللا متعال دربارۀجناز

ِ َوَرُسولِِه َوَماتُوا َوھُْم فَاِسقُونَ َواَل تَُصلِّ َعلَی أََحٍد ِمْنھُْم َماَت أَبًَدا«  َّ   ).٨۴توبه ( »  َواَل تَقُْم َعلَی قَْبِرِه إِنَّھُْم َکفَُروا بِا

چرا که ! نايست) برای دعا و طلب آمرزش(و بر کنار قبرش، !  ھيچ يک از آنان، نماز نخوانۀھرگز بر مرد «: يعنی 

  .»ه فاسق بودند از دنيا رفتندآنھا به خدا و رسولش کافر شدند؛ و در حالی ک

و اگر انسان شک داشت که آيا فالن ميت در دنيا نماز خوان بوده يا خير، می توان بر او نماز جنازه خواند در عوض 

من ؤاگر او م! بارالھا«. » ..اللھم إن کان مؤمنا فاغفر له وارحمه« :  می گويد الً ثصورت شرطی بخواند، مه دعا را ب

  .».. بيامرز و بر او رحم نما بوده، پس وی را

اگر گمان غالب اين باشد که ميت نماز نمی خوانده، آيا اين امر منجر می شود که بر او : ال شد ؤاز عالمه ابن عثيمين س

  نماز خوانده نشود؟

 نماز نمی اين امر موجب امتناع از خواندن نماز بر او نخواھد شد، ھرچند گمان غالب داشته باشد که او« : جواب دادند 

، اما اگر گمان غالب او به دليل وجود )می تواند بر او نماز بخواند(خوانده، مادام که يقين ندارد او نماز خوان نبوده 

اللھم إن کان مؤمناً « :  بگويد را مقيد کند، مثالً  قرائن قوی شکل گرفته باشد، در آنصورت ھرگاه برای وی دعا کرد، آن

  . » تا آخر دعاء..اللھم فاغفر له وارحمه 

 شھادت مرد بر زنش که وی را متھم به زنا ۀ لعان در بارتدعای شرطی در کتاب و سنت آمده است، هللا متعال در آي

اِدقِيَن « : می کند، فرمود  ِ إِنَّهُ لَِمْن الصَّ َّ ِ * فََشھَاَدةُ أََحِدِھْم أَْربَُع َشھَاَداٍت بِا  َعلَْيِه إِْن َکاَن ِمْن اْلَکاِذبِيَن َواْلَخاِمَسةُ أَنَّ لَْعنَةَ هللاَّ

ِ إِنَّهُ لَِمْن اْلَکاِذبِيَن *  َّ اِدقِينَ * َويَْدَرأُ َعْنھَا اْلَعَذاَب أَْن تَْشھََد أَْربََع َشھَاَداٍت بِا ِ َعلَْيھَا إِْن َکاَن ِمْن الصَّ » َواْلَخاِمَسةَ أَنَّ َغَضَب هللاَّ

  ).٩- ۶سوره نور ( 

و در پنجمين بار بگويد که  ک از آنھا بايد چھار مرتبه به نام خدا شھادت دھد که از راستگويان است؛ھر ي« : يعنی 

را از خود دور کند، به اين طريق که چھار ) زنا(تواند کيفر  آن زن نيز می .لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد

و بار پنجم بگويد که  .از دروغگويان است) دھد به او میدر اين نسبتی که (بار خدا را به شھادت طلبد که آن مرد 

  .»غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگويان باشد

  ...اين دعا با شرط است

اما اگر بدانی که او نماز خوان نبوده، در آنصورت برای شما حالل نيست بر او نماز بخوانيد، نه شما و نه ديگران؛ به 

 ۀھرگز بر مرد« ). ٨۴توبه  (»َوال تَُصلِّ َعلَی أََحٍد ِمْنھُْم َماَت أَبَداً َوال تَقُْم َعلَی قَْبِرِه « :  تعالی  هللا تبارک وۀدليل فرمود

هللا متعال نھی کردند که بر . »نايست) برای دعا و طلب آمرزش(و بر کنار قبرش، ! ھيچ يک از آنان، نماز نخوان

  »فتاوی نور علی الدرب« . »ود را پنھان می دارند، نماز خوانده شودمنافقينی که اظھار اسالم می کنند و کفر خ

  

  :نماز جنازه  زنان و

توانند  در صورتی که زينت خود  عمل نياورده ، زنان میه شرع اسالمی  از اشتراک  زنان در نماز جنازه ممانعتی ب

وسيلی زدن در روی وسر ، ناله و مانند چاک نمودن پيراھن، خراشيدن  رااشکار نسازند و رفتارھای خالف شرع؛
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خشم  قابل تذکراست که تمام اين کارھا باعث. از آنان ديده نشود، در مراسم تعزيه اشتراک نمايد  زاری با صدای بلند،

  . و سبب آزارميت در قبرش خواھد شد پروردگارگرديده 

  :نويسد  شيخ سيد سابق در کتاب فقه السنه می

  نماز جنازه وجود ندارد و اگر حاضر بودند بايد نماز جنازه را بخوانندمانع شرعی در اشتراک زنان در . 

ه   جائز است که زنان مانند مردان نماز جنازه را بخوانند چه ب:در حکم فقھی موضوع اشتراک زنان در نماز جنازه آمده

  . شکل جماعته صورت انفرادی و يا ب

توانند نماز جنازه را با مراعات آداب معين که البته در آخر  یدر صورتی که زنان در مراسم جنازه حاضر باشند ، م

  . آرند یجاه صف ايستاده شده، ب

 سعد بن ابی ۀ عتبه را خواند و بی بی عايشه امر کرد تا جنازۀحضرت عمر انتظار کشيد تا مادر عبدهللا نماز جناز

  . وقاص را بيآورند تا بر وی نماز بخواند

  :فرمايد   جنازه برای زنان میامام النووی  درمورد نماز

 آرند مثلی که در نماز ھای یجاه الزم است برای زنان در نماز جنازه جماعت ترتيب شود ، نماز جنازه را به جماعت ب

  .ديگر به جماعت می خوانند و ھمين نظريه الحسن بن صالح و سفيان ثوری و امام احمد و امامان مذھب حنفی می باشد 

  : آمده است ) فتوا ھا برای زنان) (الفتاوی النسائيه(نام ه ھی بدر کتاب مشھور فق

گيرند،  زنان مانند مردان اگر در نماز جنازه حاضر شوند ، بايد نماز جنازه بخوانند و ثوابی که مردان از نماز جنازه می

  .ورند  آدست میه زنان نيز ھمان ثواب را ب

اگر جنازه حاضر شد بايد که . هللا صلی هللا عليه وسلم را خواندند رسول ۀگويند که مردان و زنان جناز مؤرخان می

  .را بخوانند زنان با مردان نماز آن

  

  :طور انفردیه خواندان نماز جنازه ب

صورت جماعت بر جنازه نماز خوانده شود، زيرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم و اصحابش اينگونه عمل ه سنت آنست که ب

  . جايز است،ورت انفرادی ھم باشدصه ھرچند اگر ب کردند،

  : هللا می گويد ةامام نووی رحم

َما ِمْن ُمْسلٍِم يَُموُت  «: نماز جنازه فرادی جايز است، اما سنت آنست که با جماعت خوانده شود، به دليل حديث نبوی «

که سه صف از مسلمانان  ھر مسلمانی که بميرد در حالی «: يعنی . » فَيَُصلِّی َعلَْيِه ثاَلَثَةُ ُصفُوٍف ِمْن اْلُمْسلِِميَن إاِلَّ أَْوَجبَ 

د و ترمذی، احاديث صحيح مشھور وبه روايت ابوداو. »بر او نماز جنازه بر پا دارند بھشت بر او واجب می گردد

ديگری ھم وارد شده، و اجماع مسلمين ھم بر آن شکل گرفته است، و ھراندازه تعداد نمازگزاران بيشتر باشد بھتر 

  ).۵/١٧١(» شرح المھذب«. »..ستا

حنفيه و شافعيه و حنابله گفتند که جماعت شرط صحت نماز بر جنازه نيست، .. «: و در کتاب دائرة المعارف فقھی آمده 

شرط صحت آن؛ جماعت است، مانند نماز جمعه، اگر بدون امام بر جنازه نماز خوانده : و مالکيه گفتند . بلکه سنت است

  ).١۶/١٨(» الموسوعة الفقيھة«. »ر شودشود، نماز تکرا

صورت ه جماعت شرط نيست، اگر ب«: گفته » الشرح الکافی«ی جمھور را برگزيده و در کتاب أعالمه ابن عثيمين ر

صورت انفرادی بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز خواندند، ه فرادی ھم نماز خوانده شود صحيح است، صحابه ھم ب

ی دانستند که شخصی را در مقابل رسول صلی هللا عليه وسلم امام قرار دھند، لذا ھر کدام از مردان و زيرا آنھا ناپسند م

  .»ی آمدند و بر ايشان نماز خواندندئتنھاه سپس زنان ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

  

  :تھليل دسته جمعی در جنازه

با گفتن  را  خويش کنند و صدای سوی قبرستان تھليل میه در بسياری حالت ديده شده که مسلمانان  در حمل جنازه ب

  . بلند می کنند  تکبير ۀويا ھم گفتن نعر)  ال اله اال هللا(خصوص ه اذکار وب

  :قبل از ھمه بايد گفت که  مطابق  احاديث 

و نه ) ال اله اال هللا(ی نه تھليل ئروش رسول صلی هللا عليه وسلم در وقت تشييع و حمل جنازه اينگونه بود که ھيچ صدا«

نھی أن «: اينھا از ايشان شنيده نمی شد، و امر به تھليل دسته جمعی نکردند، بلکه از ايشان روايت شده کهقرائت و مانند 

د وابوداو. »ايشان نھی کردند که ميت را ھمراه با صدای بلند و يا آتش تشييع کنند«: يعنی . »يتبع الميت صوت أو نار

  .روايت کرده است

  :می گويد  و از اصحاب علی بن ابی طالب رضی هللا عنه است،قيس بن عباده که از بزرگان تابعين و

را ) جنگ(ين آوردن صدا در وقت تشييع جنازه و در وقت ذکر و در وقت قتال ئاصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم پا«

  .طبرانی و ابو نعيم با سندی که راويانش مورد اعتماد می باشند. »مستحب می دانستند

  : يميه رحمه هللا می گويد و شيخ االسالم ابن ت

 اربعه و ماثور از ۀنه قرائت و نه ذکر و نه چيز ديگری با صدای بلند ھمراه جنازه مستحب نيست، و اين مذھب ائم« 

  .روش سلف از صحابه و تابعين است، و نمی دانم که مخالفی داشته باشد

  : و باز فرمودند 

مرسوم نبوده ) سه قرن اوليه اسالم( که اين روش در قرون مفضله اھل علم آشنا به حديث و آثار اتفاق نظر دارند«

  .»است

. »..با صدای بلند در وقت حمل جنازه بدعتی منکر است) ال اله اال هللا(بنابراين بايد برای شما روشن شده باشد که گفتن 

  ). )٩/١٩(اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ( 

  : فرمايد  یی مئشيخ  ابن عثيمين  طی فتوا

می گويند، ودر )  الدايم وجه هللا–ال إله إال هللا ( که  عادت دارند که در وقت حمل جنازه با صدای بلند  یآنعده از مسلمانان

  :بايد برايشان توضيح داد که ..)  يا رحمن –يا رحمن : (وقت دفن آن درقبرمی گويند 

 حقی نيست، و جز او تعالی باقی نمی ماند، اما گفتن هھيچ معبود باين اذکار ابداع شده ھستند، شکی نيست که جز هللا «

 کسانی آن(قصد تقرب الی هللا انجام نداده باشند، اگر ه را ب اين اذکار  بدعت است، زيرا ھر روشی که سلف صالح آن

  .قصد عبادت انجام دھند، پس بدعت استه ب) را

  .ن مرده، آن نيز بدعت استدر وقت دف..)  يا رحمن –يا رحمن (و ھمينطور گفتن 

در عاقبت خويش تامل کرده ) در آن لحظه(کسی که ھمراه جنازه می رود و در تشييع آن شرکت می کند، سنت است که 

تشييع خواھند کرد، و ) مانند اين مرده(زودی او را نيز ه د، بوکه اگر االن ھمراه جنازه می ر و به فکر فرو رود، و اين

  . مل کندأدر اعمال و احوالش ت

  :  ميت کنار قبر می ايستاد و می فرمود ن در وقت دفن مرده؛ پيامبر صلی هللا عليه وسلم بعد از فراغت از دف

برای برادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند  «: يعنی .  »اْستَْغفُِروا ألَِخيُکْم َوَسلُوا لَهُ بِالتَّْثبِيِت فَإِنَّهُ اآلَن يُْسأَلُ  «

پس سنت اينگونه است .  دوبه روايت ابوداو» چرا که اکنون مورد بازخواست قرار می گيرد. ضای استقامت نمائيد تقا

  ١٨إجابات مفيدة  صفحه    (ۀتفصيل موضوع را دررسال. ( »)که بعد از دفن برايش دعای استقامت و استغفار نمود(

  ).مطالعه فرمايد
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  :برداشتن جنازه

که  به نيت ثواب در  بو ھريرة روايت است که رسول هللا صلی عليه وسلم فرموده است کسیدر حديثی از حضرت ازا

 برادر مسلمان شريک گردد تا آنوقت که ھمراه جنازه باشد که نماز برآن خوانده نشده واز دفن کردن فارغ شوند ۀجناز

باشد اگر کسی صرف جنازه خواند پس   ھر قيراط برابرکوه احدمیۀگردد که انداز برابر دوقيراط اجر به او الزم می

  )صحيح بخاری، مسلم  معارف الحديث ،. (شود  ی اين اجر يک قيراط داده میاگردد به دفن او نظر نکند بر

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرموده است جنازه : ھمچنان در حديث ديگری  از ابو ھريرة رضی هللا عنه روايت است

ھای تان ه اگرنباشد پس زود از شان باشد زود برسانيد ، ه اگر او نيک باشد قبر برايش جنت میرا به تيزی ببريد زيراک

  )معارف الحديث  صحيح بخاری مسلم،. (پائين نمائيد يعنی به قبرزود رسانيد 

يعنی به ھر چھار پای  ی جنازه را از چھار طرفش بلند نمايند،ئکه چھار پا در حديث شريف آمد ه است که کسی

  .شود  گردد وبرای مغفرت می ی شانه بگذاراند ا زچھار گناه کبيره معاف میئارپاچھ

  

  : انتقال ميت در موتر جنازه به قبرستان 

افضل و بھتر آنست که ميت را بر روی شانه ھا به سوی قبرستان و محل قبرش حمل نمود، تا مردم بدانند که جنازه 

 قبرستان دور باشد يا گرمای  عذری در کار باشد، مثالً اً د، اما اگر احياناست و برايش دعا کنند، و از مرگ پند بگيرن

  . موتر جنازه حمل کردۀوسيله را ب  باشد، ايرادی ندارد که آندشديد ويا ھوا سر

حمل کنند، ايرادی ) بر روی شانه ھای خود(اگر کسانی نباشند که جنازه را «: آمده ) ٣/٣۴(» التاج واإلکليل« در کتاب 

  .»ی حمل کردئد جنازه را روی چھارپاندار

 قبر حمل جنازه بر روی سواری به غرض صحيحی اشکالی ندارد، مثالً «: آمده ) ١/٨٩۵(» مطالب أولی النھی« و در 

  .»او دور باشد و يا سنگين وزن باشد

 صلی هللا عليه وسلم راه رفتن پشت سر ميت و پيشاپيش آن، از رسول هللا «: می گويد » کتاب الجنايز« وشيخ  البانی در 

ان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم و ابابکر و عمر «: می گويد رضی هللا عنه انس بن مالک.  به ثبوت رسيده استعمالً 

رسول خدا صلی هللا عليه وسلم ، ابوبکر و عمر پيشاپيش و ھمچنين پشت سر : يعنی  .»کانوا يمشون أمام الجنازه و خلفھا

ولی بھتر  .ابن ماجه و طحاوی از طريق يونس بن يزيد و سند آن مطابق شيخين صحيح است .»دجنازه راه می رفتن

  ..است که تشييع کنندگان پشت سر جنازه حرکت کنند

رسول هللا صلی هللا عليه وسلم . که پشت سر جنازه حرکت کنند شرط اينه تشييع جنازه به حالت سواره نيز جايز است، ب

اکِ  «: می فرمايد    ..سوار، پشت سر جنازه حرکت کند» ُب يَِسيُر َخْلَف اْلَجنَاَزةِ الرَّ

 چنين بود و تشييع جنازه   معمول رسول هللا صلی هللا عليه وسلمۀالبته بھتر است که تشييع کنندگان پياده باشند، زيرا شيو

  . به ثبوت نرسيده است توسط رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حالت سوار، 

   :وبان می گويدکه ث چنان

ا اْنَصَرَف أُتَِی بَِدابٍَّة فََرِکَب فَقِيَل لَهُ فَقَاَل « ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أُتَِی بَِدابٍَّة َوھَُو َمَع اْلَجنَاَزِة فَأَبَی أَْن يَْرَکبَھَا فَلَمَّ ِ َصلَّی هللاَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ا َذھَبُوا َرِکْبتُ إِنَّ اْلَماَلئَِکةَ َکانَْت تَْمِشی فَلَْم أَُکْن أِلَْرَکَب َوھُ  برای رسول هللا صلی  :يعنی ). ٣١٧٧(د وابوداو» ْم يَْمُشوَن فَلَمَّ

هللا عليه وسلم که جنازه ای را تشييع می کرد، مرکبی آوردند، ايشان از سوار شدن بر آن امتاع ورزيد، ولی ھنگام 

پياده راه می رفتند، صالح نديدم که بر چون فرشتگان : فرمود. بازگشت بر آن سوار شد، علت را از ايشان پرسيدند

  .»پس از اتمام تشييع فرشتگان رفتند، سوار مرکب شدم مرکب سوار شوم،
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حمل جنازه بر روی شانه ھا، يا بر : کداميک بھتر است : عمل آمده  فرموده اند ه الی که از شيخ ابن عثيمين  بؤدر س

  روی ماشين؟

ا حمل شود، زيرا اين روش به معنای حمل جنازه نزديکتر است و اگر در افضل آنست که بر روی شانه ھ«: فرمودند 

کوچه و خيابان از کنار مردم عبور کند خواھند فھميد جنازه است و برايش دعا کنند، و اين روش حمل کردن از فخر و 

 باران ببارد، کنند، مثالً  حمل را موتر جنازه ۀوسيله ابھت به دور است، ولی اگر نياز يا ضرورتی باشد ايرای ندارد که ب

  ).١٧/١۶۶(» مجموع الفتاوی» « يا ھوا بسيار گرم يا سرد باشد، و يا افراد تشييع کننده اندک باشند

 تعداد حمل جنازه بر روی موتر جنازه  اشتباه است، مگر نيازی به آن باشد، مثالً «: گفتند »  الشرح الکافی« و باز در 

، و يا ھوا بسيار گرم يا سرد باشد، يا باران ببارد، در غير )و نتوانند جنازه را حمل کنند(افراد تشييع کننده اندک باشند

می رساند، و موجب ) اجر(اينصورت حمل جنازه بر روی شانه ھای تشييع کنندگان مطابق سنت است و به آنھا نفع 

حمل توسط موتر جنازه (رای اينکار ھر حال اگر نيازی به عبرت کسانی می شود که از کنار آنھا عبور می کند، ولی ب

  .» ايرادی ندارد،باشد) باشد 

  

  :گرنگی وسنگينی جنازه 

  :گويند می بينند که جنازه گرنگ وسنگين باشد ، می که جناز را حمل ميکند و برخی از مسلمان  زمانی

گار بودن شخص متوفی   گنھۀ شخص متذکره بسيار گرنگ وسنگين بود ، واين سنگينی  وگرنگی جنازه را عالمۀ جناز

  .د ندان می

  :در جواب اين تعداد  از مسلمانان بايد گفت 

که در شريعت مقدس  اسالمی چيزی که بر اين امر داللت کند وارد نشده، نھايت آنچه وارد شده سخن بعضی از فقھای 

  :خر که در اين بابت روايات فرموده اند أمت

از « :باشد شرح ذيل میه تذکر رفته واين روايت ب) ٢/۴۶۶(»  ية المحتاجنھا«  در اين بابت روايت داريم در  حاشيه 

سبک باشد پس شھيد است؛ زيرا شھيد ) جنازه(اگر : ال شد، گفت ؤ سبک يا سنگين بودن جنازه سۀابوعلی نجاد دربار

َن قُتِلُوْا فِی َسبِيِل ّهللاِ أَْمَواتًا بَْل أَْحيَاء َوالَ تَْحَسبَنَّ الَِّذي «:زنده است، و زنده از مرده سبک تر است، و هللا متعال می فرمايد 

اند، و نزد  بلکه آنان زنده! ھرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند«. »ِعنَد َربِِّھْم يُْرَزقُونَ 

مکی ذکر کرده  عمر ابی حفص برۀاين را ابو الحسين در طبقات خود ذيل ترجم. »شوند پروردگارشان روزی داده می

  .»است

ربطی بر حسن خاتمه يا سوء  اما قول صحيح  ودرست اينست که  سنگينی و سبکی وزن جنازه نشانه و عالمتی دال و

  . انسان  ندارد که بر اساس آن قضاوت کنيم، و نشانه ای بر درستکار بودن يا فاسد بودن صاحب جنازه نيستۀخاتم

  : فرمايند  وای خويش  در اين مورد میت دائمی افتاء طی فتأعلمای ھيھمچنان 

نمی دانيم که برای سبکی يا سنگينی جنازه سببی جز اسباب حسی يعنی الغری و يا چاقی جسم وجود داشته باشد، اما «

که   فسق اوست، تا جائیۀآنکس که گمان می کند سبک بودن جنازه داللت بر کرامت ميت دارد، و اگر سنگين باشد نشان

  ).٩/٨۶" (فتاوی اللجنة الدائمة. (" سخن اصلی در شرع مطھر نداردمی دانيم اين

که جنازه، اگر انسان نيکوکار و صالحی  اعتقاد داشتن به اين«) : ۴٧بدعت شماره (»  کتاب الجنايز« شيخ البانی در 

  .ه دانسته استرا از جمله بدعتھای پديد آمد» باشد، وزن آن بر دوش حمل کنندگان سبک است و سريعتر پيش می روند

  

  :  سخنرانی بر سر جنازهموعظه و
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لين وخصوص برخی از اعضای فاميل ميت ودر زيادتر اوقات مسؤه در افغانستان ديده شده که بعد از دفن ميت علماء وب

  . ورند  آعمل میه در بابت ميت بھا نظامی موعظه ھا وسخنرانی  دولتی  و

 گفتن وايراد بيانيه ھا  در قبرستان مشروع نيست، و نبايد سنت  می  وعظدر مورد اين عمل  بايد گفت که در شرع اسال

کردن   گفتن باشد، مشروع است، مثل اين که در ھنگام دفن ھميشگی قرار بگيرد، اما اگر انگيزه و سببی برای وعظ

 گفتن خوب و  مرده، افرادی مشاھده شوند که مشغول خنده و بازی و شوخی ھستند، در اين صورت شکی نيست که وعظ

 ه،کردن مرد ھنگام دفنکه کند تا موعظه بيان شود، اما اين  ای ھست که ايجاب می درست است، زيرا سبب و انگيزه

  . ميان مردم برخيزد، چنين کاری در سنت و رھنمود پيامبرصلی هللا عليه وسلم اصلی ندارداز فردی برای سخنرانی 

 مردی انصاری فارغ شد، و ھنوز قبر آماده نشده بود، پيامبر ۀسلم از جنازبلی درست است که پيامبر صلی هللا عليه و

ی قرار ئھا باالی سرشان پرنده) از عظمت و ھيبت(صلی هللا عليه وسلم نشست و يارانش اطراف او نشستند که گويا 

ر دست پيامبر بود، و آن  چوبی دۀ يعنی آنقدر در حضور پيامبر صلی هللا عليه وسلم آرام گرفته بودند ، و شاخ–. دارند

از  .گفت زد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای آنھا از حالت شخص ھنگام مردن و بعد از مرگ سخن می را به زمين می

  .د و غيره نيز روايت کرده اندوحديث براء بن عازب که احمد و ابوداو

 که برای مردم سخنرانی کند و آنھا را موعظه در اينجا مشخص است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم به عنوان سخنرانی

نمايد نبوده است، بلکه او نشسته بود و يارانش ھم اطراف او نشسته بودند و منتظر بودند تا قبر آماده شود، در اين ميان 

يد و تو شدن مرده باش ان نشسته و منتظر دفنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم برايشان سخن گفت، مثل اين که شما و ھمراھان

شود، با  نشينان گفته می برای آنھا در مورد مرگ و حاالت بعد از مرگ صحبت کنی، و سخن خاصی که در ميان ھم

شد، پيامبر صلی هللا عليه وسلم  کند، و ھمچنين وقتی مرده دفن می شود فرق می سخنی که به عنوان سخنرانی ايراد می

رای برادرتان آمرزش بطلبيد، و از خداوند بخواھيد تا او را پابرجا و از خداوند ب: فرمود ايستاد و می کنار قبرش می

د وابوداو).اين نيز بيان مطلب خاصی است و سخنرانی نيست.(گيرد استوار نمايد، زيرا او اکنون مورد سؤال قرار می

« کتاب : نبع م .سند اين حديث حسن است: گفته است) ۴١٨ / ۵(ارناؤوط در تحقيق شرح السنه امام بغوی ) ٣٢٢١(

  »قواعد و رھنمونھای بيداری اسالمی

  :شود اذکاری که در وقت گذاشتن ميت در قبر گفته می

و علی ملة رسول «يا » بسم هللا و علی سنة رسول هللا«: سنت است آنکسی که ميت را در درون قبر می گذارد، بگويد

  .» هللا

  : است ،عمر رضی هللا عنه روايت فرمودهرا  ابن  دليل خواندن اين اذکار مطابق به حديثی که آن

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ «  ِ َصلَّی هللاَّ ِ َوَعلَی ُسنَِّة َرُسوِل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َکاَن إَِذا َوَضَع اْلَميَِّت فِی اْلقَْبِر قَاَل بِْسِم هللاَّ و (» أَنَّ النَّبِیَّ َصلَّی هللاَّ

). علی سنة: و فی روايه(بِْسِم هللاِ َوَعلَی ِملَِّة َرُسوِل هللاِ َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم : اُکْم فِی اْلقُبُوِر، فَقُولُواإَِذا َوَضْعتُْم َمْوتَ : فی لفظ

  ).١٣۵٣(وحاکم ) ١۵۵٠(وابن ماجه ) ١٠۴۶(وترمذی ) ٣٢١٣(د وأبو داو

ِ َصلَّی : ( می فرمود وقتی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ميت را در قبر می گذاشت: يعنی  ِ َوَعلَی ُسنَِّة َرُسوِل هللاَّ بِْسِم هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ    ).هللاَّ

) بِْسِم هللاِ َوَعلَی ِملَِّة َرُسوِل هللاِ َصلَّی هللاُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ : (ھرگاه شما ميت را در قبر می گذاريد، بگوئيد : و در روايتی فرمود

  ).ه و ملت رسول خدابه نام خدا و بر شيو(

  

  :يادداشت

قابل تذکر است که خواندن اين دعا صرف برای  کسی مستحب است که ميت را درون قبر قرار می دھد، اما برای 
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ديگران که در تشييع جنازه  آن شرکت کردند سنت نيست، بلکه ساير مشترکين بايد سکوت اختيار نمايند ،  و برای ميت 

  .دعای رحمت و ثبات کنند

   :گفته ) ۵/٢۵٧(» شرح المھذب « مام نووی در ا

بسم هللا وعلی ملة رسول هللا أو علی « : مستحب است آنکسی که ميت را داخل قبر می کند در وقت داخل کردن بگويد « 

  .»سنة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

بسم هللا وعلی ملة : می کند بگويد ) قبر(و آنکسی که ميت را داخل «: می گويد ) ٢/۵۴۶(»  اإلنصاف« و مرداوی در 

  .»رسول هللا

که ميت را در لحد می گذارد،  و آنکسی که متولی دفن ميت است در لحظه ای«: ت دائمی افتاء آمده أو در فتوای ھي

  ).٨/۴٢۶(» اللجنة الدائمة لإلفتاء «  .  »..بسم هللا وعلی ملة رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : بگويد 

ھمراه شخصی که ميت را داخل ه آيا حاضرين نيز ب: ال شد ؤحمد بن محمد المختار الشنقيطی حفظه هللا سو از شيخ م

  ؟)باسم هللا وعلی ملة رسول هللا: (قبر می کنند، بگويند 

  : جواب فرمودند 

تند، آنھا را بگويد، اما به نسبت حاضرينی که شاھد دفن ھس کسی که ميت را داخل می کند و در قبرش می گذارد آن«

سکوت کنند، و تنھا به دعا برای او و درخواست از خداوند برای ثبات وی بسنده کنند، چرا که در حديث از پيامبر صلی 

ای بر: يعنی . »اْستَْغفُِروا ألَِخيُکْم َوَسلُوا لَهُ بِالتَّْثبِيِت فَإِنَّهُ اآلَن يُْسأَلُ «: هللا عليه وسلم آمده که بعد از دفن ميت فرمودند 

برادرتان طلب آمرزش کنيد و برای او از خداوند تقاضای استقامت نمائيد، چرا که اکنون مورد بازخواست قرار می 

  ).٨۵/١۶(» شرح زاد المستقنع « . »د وبه روايت ابوداو. گيرد

ی به ئاسخگوبنابراين برای تشييع کنندگان سنت است که برای ميت دعا کنند و از هللا متعال برای او ثبات قدم در پ

  .االت را داشته باشندؤس

  

  :گذاشتن گل برسر قبر

را از  ارند وحتی آنذ گل می گ ایدر اين اواخردر بين مسلمانان طوری  رواج يافته که باالی قبر بعد از دفن ميت دسته

ه باالی قبر عمل آمده است که ج  باورند  ويا ھم در بين مسلمانان طوری رو آشمار میه  اعمال تجھيز وتکفين بۀجمل

  . نمايند  شمع وياھم چراغ روشن می

 کرام ونه از اعمال  ائيمه  ۀ اين اعمال  نه از قرآن ونه از سنت پيامبر صلی هللا عليه وسلم ونه ازاعمال صحابۀھم

حکام امداد اال.( باشد    اين عمل بدعت وناجائز میاءً مجتھدين به اثبات  رسيده ونه در اين مورد ثبوتی وجود دارد بن

  کتاب  احکام ميت موالنا مفتی رفيع عثمانی  ترجمه ٢٢۶توان درصفحه  تفصيل موضوع را می:  جلد اول ٢٩ ۀصفح

  .مطالعه فرمايد) موالنا نصر هللا فيضانی 

  

  :نوشتن کلمه ويا عھد نامه بر کفن 

 طيبه، ۀيا ھم در کفن کلمھم در پيشانی و خاطر تبرک بر  سينه وياه در برخی مناطق طوری رواج  است که مردم ب

که اين عمل در  نويسند در حالی  میھاکرسی ، ويا ھم  ساير دعا ھا را به رنگ سياه وغيره رنگال  شھادت ، آيت ۀکلم

رد،  يگ شود ، واين چيز ھای مقدس نيز مورد بی حرمتی  قرار می شرع   جائز نيست زيرا مرده بعد از مدتی پوسيده می

 ولی نوشتن توسط انگشت که چيزی از آن معلوم نمی.  تا حرمت اين تقدس را رعايت نمايند بر مسلمانان واجب است
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يا مستحب  که اين را ھم سنت و شرط اينه باشد ، ب جائز می و گردد برای تسلی زنده ھا در شرع کدام ممانعتی نداشته 

  ). جلد اول ٣۵١صفحه احسن الفتاوی ( باشد   د ورنه  اين ھم بدعت وواجب الترک مینوضروری ندان

ارند ، اين ھم در ذ تکه سنگ نوشته با آيات می گبر عھد نامه  يا سورت ياسين ۀ مرده شجرۀمردم در سيناز بعضی 

گردد بايد از انجام اين عمل  خود داری    برای ميت نمی رساند ومورد بی حرمتی به کلمات مقدس میایشرع  فايده 

  .د  دعا کندصورت گيرد در مقابل برای ميت باي

  

  :قــــبــر

مبد اولی انسان از » ِمْنھَا َخلَْقنَاُكْم َوفِيھَا نُِعيُدُكْم َوِمْنھَا نُْخِرُجُكْم تَاَرةً أُْخَرى «  :فرمايد ی میئن با چه زيباأقرآن عظيم الش 

ره در خاک است واز بازگشت آن دوبا ابو البشر وخلقت او از خاک بود ، و. ابد  وبه خاک می انجامد  يزمين آغاز می

  .». گردد  ھمين خاک دوباره زنده می

إن القبر  أول  منازل االخرة ، فإن نجى  منه فما بعده أيسر  منه ،  وإن لم ينج « :پيامبر صلى هللا عليه وسلم  مى فرمايد

  ). رواه الترمذی(  » منه فما بعده أشد منه

فرد  از آن  نجات  يافت بعد  از آن  آسانتر است   واگر  از آن  قبر  اولين منزل  از منازل  آخرت است ، پس اگر  ( 

  ). .رستگار  نشد  بعد  از آن سخت  تر است

   »ما رأيت  منظرٱ قط إال  والقبر  أقطع  منه« : ھمين طور پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است 

  . )ھيچ  منظره ای  را از قبر  سخت  تر  وناخوشاينده  تر نديده ام (

 فانى   بى عالقه  وبه آخرت  یانسان را  به دنيا. قبر منظره ايست  كه با آن دلھا  نرم  وچشم ھا  گريان  مى شوند  

  .ترغيب  وعالقه  مند مـى  نمايد

 قبر پند وعبرت  وبيداری از غفلت  را در انسان تقويت می.   لذت  وخوشيھا ست ۀ مرگ ،  در ھم  كوبندی از ياد آور

  .نمايد 

ياد  آورند  وبيشتر  ه موزاند ، تا آينده  را بآنمايد ، به انسان می  ى  زندگان  را به  پند وعبرت دعوت میئقبر  با بى صدا 

  .مادگی گيردآ یبراى  روز  آخرت وبازپرس

را  شما(»   رةكنت نھيتكم عن  زيارة  القبور ، فزورھا ، فإانھا تذكر االخ«  : پيامبر صلى هللا عليه وسلم  فرموده است 

از زيارت  قبور  نھی  كرده بودم ، ولى از اين  به بعد آن ھا را زيارت كنيد ، به زيارت  قبر ھا برويد،  چون زيارت 

  ». قبر  ياد آوری  آخرت  است 

  شود  كجاست  ثروت وسامانت ؟  شود  صدا  بر مى آيد  وپرسيده می كه انسان  در قبر  گذشته می زمانی

   پادشاھى ات ؟ كجاست  تخت 

ى  وجمالت ؟  كجاست  جوانى  ، تندرستى ، نيرو  ئت ،  كجاست زيبايكجاست  مقام وجالل قدرت ، عظمت ، چوكى دنيا

  وقوتت ؟ مريضی   وناتوانى ،  سستى وكسالتت  كجاست ؟ 

وسيده  تبديل  مى شوند  در قبر چھره ھا ، دست وپا ھا  ، زبا ن  ، چشم  وگوش  ھمه وھمه   به جمجمه  واستخوا نھای  پ

عمل اورده است ديگر ھيچ چيزى وھيچ قدرتى ، ھيچ فرزندی، برادری ، ه جز  اعمال    نيك  كه انسان  در  دنيا  به ب و

  . تواند خواھری ، مادری ، اوالد وفرزندی ودر نھايت امر ھيچ انسانی او را از عذاب قبر  نجات  داده  نمی

پيامبر بزرگوار اسالم محمد  صلى  هللا  عليه وسلم ھميشه در  نماز خويش  از است که عذاب قبر چنان سخت ودشوار  

  : به پيروان خويش  ارشاد فرموده است   و خدا پناه مى برده عذاب قبر  ب
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  من عذب  جھنم  ومن  عذاب القبر  ومن فتنة المحيا:  إذا  فرغ أحدكم من التشھد اآل خير  فليتعوذ با  من اربع «  

ھر گاه در نماز به آخرتشھد  دوم  رسيديد ،  قبل  از سالم كردن «  )رواه ابن ماجه.( »والممات ومن فتنة  المسيح الدجال

  :خد ا پناه بريد ه ،  از چھار  چيز  ب

    از عذاب  جھنم ،-١

  از عذاب قبر  ، -٢

 عذاب  القبر  ومن عذاب  النار  ومن فتنة  المحيا اللھم أنى أعوذبك من  « .   دجال ۀ زنده ھا ومرده  ھا  وفتنۀاز فتن -٣

«  : رد ومى فرمود  کكيد   میأپيامبر صلى هللا عليه وسلم  براى  پيروان خويش  ت  . » والممات  ومن فتنة المسيح الدجال

د  ھمانا  عذاب  قبر   پناه ببريلخده از عذاب قبر ب) (رواه  احمد  ( ، »استعيذوا با  من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق

  .). حق است

إن ھذه القبر مملؤة ظلمة على أھلھا  وإن  هللا  عزوجل ينور ھا  لھم بصالتی  «  : پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرموده است  

  درود  ۀوسيله نھا  بر ساكنينش بسيار  تاريك  است ، خداوند عزوجل  باھمانا  اين قبر ست) ( رواه مسلم ( » عليھم

  .دعای  من برايشان  آن را  روشن  ونورانی  می  گرداندو

  !برادر وخواھر مسلمان

را  بشنود  بايد خود را  براى  آن اماده  كند،   كه  انسان  پند آن  ساكت است ، زمانیۀقبراندرز  دھند از ياد نبريد که  

  .  با خود داشته باشد،بايد  توشه را براى  آن روز  كه آمدنى است

  .فرصتى است  براى نجات ،  در آنجا زندگى 

  !ای برادر وخواھر مسلمان

اعمال نيك انجام دھی ، تا  بعده بر خيز وكمر ھمت ببند  وتصميم  بگـــيركه از اين ب كه وقتت  ضايع شود  قبل از اين

  .  داری با سـر بلندی در آن موفق شوی ی که در پيش رویدر امتحان

  

 ادامه دارد


